
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 

z dnia  
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA  

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2019 r. poz. 2010) 

Składający: 

wzór deklaracji przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych,                           
właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych (mieszanych), na 
których powstają odpady komunalne oraz właścicieli domków letniskowych, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku, położonych na terenie Miasta Mszana Dolna. 

Termin 
składania: 

 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych.                                                                                          
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości w terminie do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (zmiana właściciela, 
zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość). 

Miejsce 
składania: 

Urząd Miasta Mszana Dolna ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna.  

 

A.  DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (poz.1 wypełnić jeśli nie wypełniono poz. 2,3) 

1. Nr ewidencyjny działki  

 

2. Ulica 

 

3. Nr domu / lokalu 

 
 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

B1.  RODZAJ PODMIOTU (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT) 

□ Właściciel nieruchomości             □ Współwłaściciel                   □ Inny podmiot władający nieruchomością 

□ Użytkownik wieczysty       □ Posiadacz nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu       □ Najemca, dzierżawca 
 

B2.   FORMA PRAWNA PODMIOTU  (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT) 

□ osoba fizyczna                □ osoba prawna              □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

B3. 
 
 

                   

  DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU  

4. Imię i  Nazwisko / Nazwa pełna 
 
5.  PESEL  

                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
6. NIP / REGON 

                           - - -   - -   - -   - - -     

7. Nr telefonu 8. Adres e-mail  

 

B4.  ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA PODMIOTU 

9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat 

 

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu/lokalu 

15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta 

 

B5.  ADRES DO KORESPONDENCJI – (jeśli jest inny niż w części B4) 

18. Kraj  

 

19. Województwo  20. Powiat  

21. Gmina  22. Ulica 

 

 23.  Nr domu /Nr lokalu  

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta 

 

 

 

 



 

 

C. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT) 

□ pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku) ____ -_____- 20_____r  □ ustanie obowiązku ponoszenia opłaty                  

□  korekta deklaracji (data od której powstaje korekta) ____ -_____ - 20______r                   

□ nowa deklaracja  (data zaistniałej zmiany)  _____ -______ - 20_______r                             
 

D. KATEGORIA NIERUCHOMOŚCI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT) 

 

□ zamieszkała    (wypełnić cz. E1,E2,F2, F1 jeśli dotyczy,)                       

□ w części zamieszkała i w części niezamieszkała ( wypełnić cz. E1,E2,E3,E4,F2,F3 a także F1 jeśli dotyczy) 

□ domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe(wypełnić cz.F4)       
 

E. INFORMACJA DOTYCZACA NIERUCHOMOŚCI  

E1.  OŚWIADCZAM, ŻE NA NIERUCHOMOŚCI (CZEŚĆ NIERUCHOMOŚCI)  DLA KTÓREJ SKŁADAM DEKLARACJĘ 
ZAMIESZKUJE: 

27. 

……………..  osób  (podać liczbę mieszkańców) 

 
 

E2. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY BIODEGRADOWALNE POCHODZĄCE Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO (NP. 
RESZTKI JEDZENIA, OBIERKI WARZYW I OWOCÓW, TRAW, LIŚCIE) BĘDĄ KOMPOSTOWANE NA TERENIE 
NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D „ZAMIESZKAŁA” (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                □  TAK                   □ NIE     

UWAGA 
Zbieranie i gromadzenie w przydomowych kompostownikach odpadów biodegradowalnych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi spełnia wymóg selektywnego zbierania tych odpadów. 

     
 

 

E3.                 OŚWIADCZAM, że jest to nieruchomość zamieszkała w której prowadzona jest działalność gospodarcza w 

……………………………….. lokalach. 

Rodzaje działalności określone w § 12 Regulaminu utrzymania czystości i porządku. 

□ szkoły, przedszkola, żłobki                               □ lokale gastronomiczne             □ hotele, pensjonaty   

□ zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, handel             □ banki, urzędy 

 
 
 
 
 
 

 

(podać liczbę przedsiębiorców) 

      
 

 

E4. 28. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI  

Nazwy firm działających na nieruchomości:                                          Ilość osób zatrudnionych: 

□ …………………………………………………………………………          □  do 5 osób    □ od 6 -10 osób      □  od 11-15 osób     □  do 20  osób 

□   ………………………………………………………………………           □  do 5 osób    □ od 6 -10 osób      □  od 11-15 osób     □  do 20  osób 

□  ………………………………………………………………………            □  do 5 osób    □ od 6 -10 osób      □  od 11-15 osób     □  do 20  osób 

□ ……………………………………………………………………..              □  do 5 osób    □ od 6 -10 osób      □  od 11-15 osób     □  do 20  osób 

□ ilość uczniów i pracowników ……………………...               □ ilość miejsc konsumpcyjnych   …………………………………..      
□ ilość łóżek w hotelach/pensjonatach  …………………………………….                                                                                                                                                              

 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

 

 

F1. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
(należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części E2 kwadrat „TAK”)  

Kwota przysługującego zwolnienia (zgodnie z odpowiednią Uchwałą Rady Miejskiej w 

Mszanie Dolnej) 

29. 

 

  …………………………………………  zł/osobę                                       

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość ( wskazana w poz. 27)       30. 

 ………………..……………………… 

 

 

 

Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę z poz. 29 należy pomnożyć przez liczbę 

osób wskazanych w poz. 30) 

31. 
 
…………………………………………… zł/miesiąc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

F2.  NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE  

Stawka opłaty za osobę (zgodnie z odpowiednią uchwałą Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej) 32. 
 
…………………………………………… zł/osobę                                       

Liczba mieszkańców (wskazana w poz. 27) 33. 
 
………………………………… 

Miesięczna kwota opłaty brutto (kwotę z poz. 32 należy pomnożyć przez liczbę osób 

wskazanych w poz. 33) 
34. 
 
……………………..……….  zł/miesiąc 

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia (miesięczną 
kwotę opłaty wskazaną w poz.34 należy pomniejszyć o wysokość miesięcznego 
zwolnienia wykazaną w poz. 31.) 

35. 
 
……………………………….zł/miesiąc 

 

 

 

 

 

F3. NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁE I NIEZAMIESZKAŁE 

OPŁATA ZA CZĘŚĆ NIEZAMIESZKAŁĄ 

(wyliczona stosownie do zapisów §12 Regulaminu utrzymania czystości i porządku) 
 

OPŁATA ZA CZĘŚĆ 

ZAMIESZKAŁĄ 
 

I. Pojemnik/worek 

II. Stawka opłaty 

(zgodnie z odpowiednią 

Uchwalą Rady Miejskiej  

w Mszanie Dolnej) 

III. Liczba 

pojemników/worków 

na miesiąc: 

IV. Wysokość opłaty  

(iloczyn liczb odpowiednio  

poz. 36 i 37, 39 i 40, 42 i 43, 

45 i 46) 

 
 

Pojemnik/worek 

120 l na odpady 

niesegregowane 

(zmieszane)   

36 

 

……………..…………………..zł 

37 38. 

 

……………..…………………..zł 

49. 

 
 
 
 
 
 
 

………………………….zł  
(wpisać kwotę z poz.34 lub poz.35) 

                    
 

Worek  120 l  

na odpady 

segregowane 

39. 

 

……………..…………………..zł 

40. 41. 

 

……………..…………………..zł 

Pojemnik    240 l 

na odpady 

niesegregowane 

(zmieszane)   

42. 

 

……………..…………………..zł 

43. 44. 

 

……………..…………………..zł 

Pojemnik  1100 l 

na odpady 

niesegregowane 

(zmieszane) 

45.  

 

……………..…………………..zł 

46. 47. 

 

……………..…………………..zł 

Wysokość miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(suma kwot z kolumny IV) 

48. 

 

……………..……………………………………………….. zł 

 

 
 

UWAGA 

Deklarowana ilość pojemników i worków nie może być mniejsza niż ilości minimalne wskazane w 

Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna  

 
 

50.                                                         Wysokość miesięcznej opłaty 

 
…………………………………………suma opłat z poz. 48 lub i poz. 49 

 
 

F4.   DOMEK LETNISKOWY LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 
  

51. Kwota wynikająca z Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty 
 

RYCZAŁTOWA STAWKA ZA ROK                                      ………………….…..…………..zł/ rok  
 

G. OŚWIADCZAM O USTANIU OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI  

52. Oświadczam o ustaniu obowiązku ponoszenia opłaty na terenie nieruchomości wskazanej w poz. C „USTANIE 
OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY” niniejszej deklaracji   
 

od…………………………………..…………..nikt nie zamieszkuje. 

 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
53. Data 

 

_____  - _____  - _______r. 

54. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

 

 

 

 



I. ADNOTACJE ORGANU 

OBJAŚNIENIA: 
Część A – należy wypełnić dane nieruchomości na której powstają odpady komunalne. 
Część B 1,2- należy określić podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji.  
Deklaracje zobowiązani są składać właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji dotyczy kilku podmiotów 
spośród wymienionych powyżej obowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość ma 
więcej niż jednego właściciela, uiszczają oni jedną opłatę; B 3,4,5- należy podać dane identyfikacyjne podmiotu. 
Część C - należy zaznaczyć kwadrat „pierwsza deklaracja”- gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy, kwadrat „korekta deklaracji „- w przypadku korekty 
danych ujętych w deklaracji już złożonej wynikającej np. z błędnego ich podania. W przypadku korekty deklaracji należy podać okres, którego dotyczy zmiana. 
kwadrat „nowa deklaracja” - gdy deklaracja składana jest w związku ze zmianą danych wskazanych w już złożonej deklaracji stanowiących podstawę ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwadrat „ustanie obowiązku ponoszenia opłaty„ - gdy deklaracja składana jest w związku z zaprzestaniem 
zamieszkiwania na nieruchomości. W przypadku zaznaczenia tego kwadratu należy wypełnić  część G 
Część D - W przypadku zaznaczenia w części D kwadratu „ZAMIESZKAŁA” należy wypełnić  część E1,E2,F2,F1 jeśli dotyczy 
W przypadku zaznaczenia w części D kwadratu „W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA” należy wypełnić  część E1,E2,E3,E4,F2,F3,F4 a także  F1 
jeśli dotyczy,  
W przypadku zaznaczenia w części D kwadratu „DOMEK LETNISKOWY LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE” należy wypełnić  część F4. 
W przypadku zaznaczenia w części D kwadratu „USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY”, należy wypełnić część G  
Część E1 – należy podać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość 
 E2- podmiot składający deklarację wskazuje czy posiada kompostownik i jeżeli kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne - należy 
zaznaczyć kwadrat „TAK”, jeżeli nie posiada kompostownika i nie kompostuje w nim bioodpadów zaznaczyć kwadrat „NIE”. 
E3- należy podać rodzaj działalności  
E4- należy wskazać liczbę przedsiębiorców prowadzących działalność na nieruchomości oraz nazwę działalności. 
F3 – należy obliczyć wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: opłata za część niezamieszkałą – Poz. 36,39,42,45 – należy wpisać stawkę 
opłaty określoną w odpowiedniej Uchwale Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. Poz. 37,40,43,46 – należy wpisać ilość pojemników/worków. Pozycja 38 –iloczyn 
liczb odpowiednio poz.36 i 37, poz. 41- iloczyn liczb poz. 39 i 40,poz. 44- iloczyn liczb poz. 42 i 43, 47 iloczyn liczb z poz.45 i 46. Pozycja 48 – należy wpisać 
sumę z kolumny IV; opłata za część zamieszkałą -należy wpisać kwotę z poz. 34 lub 35;Wysokośc miesięcznej opłaty - Pozycja 50 to suma  kwoty z poz. 48 i 49. 
Część H - podpis osoby składającej deklarację.  
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna z siedzibą w 34-730 Mszana Dolna ul. marsz. Józefa 
Piłsudskiego 2 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie: za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 34-730 
Mszana Dolna ul. Marszałka J. Piłsudskiego 2, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /UMMszanaDolna/skrytka lub email: iod@mszana-
dolna.pl 

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu  prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Mszana Dolna, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach . 

5. W niewymienionych w pkt 4   przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w 
zakresie i celu określonym w treści zgody. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 
upoważnione z mocy prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 
9. Za wyjątkiem danych zawartych w pkt 5 nie posiada Pani/Pan praw do żądania usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia 

danych, prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania bowiem 
Administrator Danych realizuje cele publiczne wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy 
RODO zostały naruszone. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z  art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 
RODO. 

13. Inne niezbędne informacje. 
Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach 
informacyjnych lub wyjaśniających.  

 

 

POUCZENIE 

• W razie uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

• W przypadku nie wpłacenia opłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego rozliczenia kosztów niniejsza deklaracja stanowić będzie 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).  

• W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi. 

• Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Mszana Dolna ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna, 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub  powstania na niej odpadów komunalnych. W przypadku 
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej 
nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (zmiana właściciela, zmiana liczby osób 
zamieszkujących daną nieruchomość). 

 

mailto:iod@mszana-dolna.pl
mailto:iod@mszana-dolna.pl

